
In perioada campaniei, 15.12.2019 – 15.03.2020, la orice asigurare de calatorie Turist de la Generali, primesti 
gratuit:

Iarna aceasta, bucura-te de 
oferta speciala pentru 
o vacanta de vis.

www.generali.ro

neprezentarea de catre asigurat a unui document oficial (proces verbal eliberat de organele competente), din care sa rezulte 
lista obiectelor furate, pierdute  cat si valoarea acestora;

evenimentele petrecute pe teritoriul Romaniei;

bagajul personal al Asiguratului care este lasat nesupravegheat, cu exceptia situatiei in care acesta este lasat intr-un spatiu 
special amenajat pentru pastrarea in siguranta a bagajelor;

furtul bagajelor ce nu sunt proprietatea asiguratului sau bagajelor proprietatea asiguratului imprumutate sau incredintate 
unor terte persoane;

bagajul personal al Asiguratului care este furat dintr-un vehicul lasat nesupravegheat, cu exceptia:
-  cazul in care a fost lasat in torpedo-ul sau portbagajul inchis al vehiculului, astfel incat sa nu fie vizibil din exteriorul 
 acestuia;
-  daca exista o proba evidenta in ceea ce priveste intrarea cu forta sau violenta in vehicul;

furtul bagajelor urmare a unor revolte, greve, manisfestatii publice;

oricare proprietate asigurata, in mod specific printr-o alta polita de asigurare sau care poate fi recuperata dintr-o alta sursa;

timbrele, documentele, unicatele, mostrele sau marfurile, manuscrisele sau documentele de valoare de orice fel;

echipamentul pentru sporturile de iarna;

orice alta excludere prevazuta la art. 11 si 12.

Cheltuielile de achizitionare/inlocuire a bunurilor/bagajelor, din proprietatea ta, ca urmare a actelor de talharie, furt prin efractie 
si/sau pierdere (raportate la organele de politie) survenite in perioada asigurata inscrisa in polita de asigurare.

(in limita sumei de 500 Euro/persoana/eveniment)

ASIGURAREA BAGAJELOR NEINREGISTRATE, PE INTREAGA PERIOADA A 
SEJURULUI  PENTRU RISCUL DE TALHARIE, FURT PRIN EFRACTIE SI/SAU PIERDERE



Ne gandim la siguranta ta si a celor dragi tie!
Tocmai de aceea, am creat pentru tine oferte speciale pentru ca voi sa plecati in vacante fara griji.

In caz de dauna, contacteaza societatea de asistenta Europ Assistance, la: 

 telefon: 0040 313.20.20.20 (Romania); 0036.14.58.44.38

 fax: 0040 313.20.02.03 (Romania); 0036.14.58.44.45

 e-mail: asistenta: operation@europ-assistance.ro; daune: daunetravel@europ-assistance.ro

Un operator Europ Assistance va prelua toate detaliile si te va indruma in vederea solutionarii problemelor aparute!

In perioada de valabilitate a politei de asigurare, in limita sumei asigurate, se despagubesc cheltuielile de transport (tractare 
pana la cel mai apropiat service din tara/orasul in care s-a produs evenimentul) ale autovehiculului proprietatea asiguratului sau 
proprietatea altei persoane fizice/ juridice (cu conditia ca dreptul de folosinta a autovehiculului sa fie dat prin imputernicire 
scrisa inainte de incheierea politei) cu care Asiguratul efectueaza deplasarea in strainatate, de la locul evenimentului pana la 
cea mai apropiata unitate service din localitatea in care s-a produs evenimentul, in cazul:
 producerii unor defectiuni electrice, mecanice sau accidente rutiere la autovehiculul respectiv;
 in cazul imposibilitatii continuarii deplasarii din cauza alimentarii cu un combustibil necorespunzator (decat cel pre   
 vazut in cartea tehnica a autovehiculului asigurat);
 pana de cauciuc dubla (aparuta in urma unuia si aceluiasi eveniment).

In urma producerii unuia dintre evenimentele de mai sus, Asiguratul beneficiaza de:
 cheltuieli de tractare si transport, pana la cel mai apropiat service din tara/orasul in care s-a produs evenimentul;
 asistenta telefonica 24/24h;
 transportul pasagerilor in autovehiculul de tractare, in limita locurilor disponibile in autovehiculul de tractare;
 depozitare /parcare pentru o perioada de maxim 48 ore in unitati de service inchise.

Acoperirea este valabila exclusiv pentru autoturisme si autoutilitare usoare cu masa totala maxima autorizata de pana la 2,5 
tone inclusiv si cu o vechime maxima de fabricatie de 7 ani, numai pentru servicii organizate de compania de asistenta inscrisa 
in polita.
Asiguratul beneficiaza de acoperirile mentionate mai sus, in conditiile in care avizeaza compania de asistenta imediat dupa 
producerea evenimentului si inainte de a se angaja in cheltuieli privind evenimentul produs.

(in limita sumei de 500 Euro/persoana/eveniment)

ASISTENTA RUTIERA


